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AVUI PARLEM DE...

RESURRECCIONS
Mn. Joan Nadal
“Jo sóc la resurrecció i la vida. Els qui creuen en mi encara que morin viuran,
i tots els qui viuen i creuen en mi, no moriran mai més.
¿Ho creus això?
L’esperança en la resurrecció i la vida
eterna és el punt central de la nostra fe.
Sant Pau diu que si Jesús no hagués ressuscitat la nostra seria una fe vana. Certament.

La Resurrecció de Jesús, la gran resurrecció, ens pot ajudar a veure i viure resurreccions més petites, les que cada fan
possible tantes i tantes persones. Només
cal estar atent i en vetlla.

Però què és la resurrecció? La resurrecció per a mi és la Pentecosta. Recordem.
Els apòstols després de la mort de Jesús,
tenen por, s’amaguen, dubten. Però de
repent surten del seu tancament i prediquen arreu perquè han rebut la força
de l’Esperit Sant que els fa moure d’una
manera increïble.

Miro al meu entorn i veig la resurrecció
en aquells que cuiden malalts; malats
que pateixen pacientment esperant l’hora. Veig vaixells que rescaten refugiats
de les aigües, a jubilats que sacrifiquen
temps i diners per donar suport a la família, a missioners i missioneres que estan
arreu del món ajudant a totes aquelles
persones que sembla que no
existeixen, a dones lluitadores
i a dones que pateixen l’abús
del maltractament i que tot i
així no es deixen vèncer, a joves que treballen amb responsabilitat sense desanimar-se
per la situació econòmica i social del moment... En definitiva veig a persones creients i
no creients que d’una manera
o altra viuen les benaurances.
Aquesta és en la resurrecció
que crec i la que vull viure, i
només aquesta ens pot portar
a la gran resurrecció.
Bona Pasqua a tots!
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE DE PASQUA. RESURRECCIÓ DEL SENYOR. Missa de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge,
missa a les 10 del matí, 11 en castellà,
12 del migdia i 9 del vespre.

ECONOMIA. Reunió de la comissió dimarts 3 d’abril, a les 7 de la tarda.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.

PASQÜETES. Dissabte 7 d’abril, a les 5
de la tarda, celebració de la Pasqua amb
tots els grups de la catequesi. Es batejaran infants que han de rebre la Primera
Comunió.

RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies
feiners a 2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ.
Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a
la Capella de la Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous,
de 4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho
demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS
MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de
mes, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més petits.

ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA.
Dimecres dia 4 d’abril, a 1/4 de 7 de la
tarda reunió a la Sala Sant Jordi.

ÉS LA FÍSICA QUÀNTICA UNA PORTA
PER ARRIBAR A DÉU? Aquest és el títol
de la tercera conferència del cicle Fe i Ciència que la comissió del 150è Aniversari
us proposa pel dijous 5 d’abril a 2/4 de
8 del vespre. Anirà a càrrec de Fra. Lluc
Torcal, actual Procurador General de l’Ordre Cistercenc i ex-prior del Monestir de
Poblet. Fra Torcal és també llicenciat en
Ciències Físiques per la UAB i Doctor en
Filosofia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. La seva recerca inclou
diferents publicacions sobre física quàntica, filosofia de la naturalesa, ecologia,
transhumanisme, teologia de la creació,
monaquisme i l’espiritualitat monàstica, i
sobre les relacions entre pensament i fe,
ciències, filosofia i teologia.

Mt. 16, 1-7

No tingueu por.
Busqueu a Jesús de Natzaret,
el crucificat.
Ha ressuscitat, no hi és aquí.
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